Naszym pociechom-w dniu ich święta
W związku z Międzynarodo
wym Dniem Dziecka, utworzył
się w Wolsztynie komitet obchodu, z przedstawicielami To
warzystwa Przyjaciół Dzieci,
Ligi Kobiet i innych organizacji społecmych.

ci odbędą się w parku mlt>Jskim. Powszechna Spółdzielnia
Spożywców przygotowuje setki
paczek ze słodyczami i książ
ka.mi jako upominki oraz jako nagrody dla zwycięzców w
wyścigach rowerowych, na hu
W tym roku przewiduje się lajnogach czy w workach. Wt:d
obchody ·i imprezy na cały ty- ka szczęścia, loteria fantowa,
książkowa to dalsze niespodzień. do 6 czerwca br. włącz
nie. Tydzień D7liecka nie ogra dzianki. Do Konina zapowieniczy się wyłącznie do imprez dział swój przyjazd teatr kurozrywkowych dla dzieci, lecz kiełkowy z Poznania, który WY
stąpi na scenie letniej w parzapoczątkuje również długofa
ku.
lową akcję wychowawczą. W
Wiele zakładów pra<:y urzazwiązku z tym komitet obchodu opracowuje specjalne pre- dza uroczystości lokalne, połą
lekcje na tematy wychowaw- czone z rozdaniem upominków dzieciom pracowników.
CZ!'Wydział Oświaty natomiast za
Jak co roku, dzień 1 czenv- troszczył się o dzieci - sieroty
ta będzie dla dzieci dniem ra oraz dzieci zamieszkałe w naj
dości i zabawy. Przygotowuje odleglejszych wioskach powiasię wiele imprez rozrywko- tu, przeznaczając na ten cel 5
1 wych w szkołach i przedszkotys. zł. Niewątpliwie i rodzice
(1)
pamiętać będą o święcie swo1 lach.
ich pociech. W każdym razie .,.,sklepy MHD i PSS zostały bo

Alrakcyjne zawody
sporlwe
·
Na stadi~
miejskim· ;\v

Wolsztynie od. ędą się atr•cyjne zawody sportowe dla
dzieci i młodzieży Wiele wartościowych i praktycznych nagród dla dziewcząt i chłopców
ufundowały miejscowe zakła
dy pracy. Niespodzianki dla
dzieci przygotowują również
spółdzielnie handlowe, spiił
dzielnie produkcyjne i PGR-y
terenów nadwarciańskich i
nadnoteckich:
Międzychodu,
Sierakowa., Kwilcza, Góry, Izdebna. Wronek, Czarnkowa i
Szamotuł. Na upominki mogą
także liczyć dzieci szkół podstawowych w Srodzie, Grodzisku, Zaniemyślu, Kórniku i
Bninie.
(Jch.)

'

galo zaopatrzone w atrakcyj- larewskiego, pt. „Czarodzicjne towary d7liecięce.
• ska rzepka", w adaptacji Marii
(zbJ
Bliżanki.
Sztukę reżyserowała Marta
Tywonek, a w obsadzie widzispędzq miły dzień
my nazwiska czołowych aktuKomenda Hufca ZHP w Ka rów Kalisza.
liszu organizuje Dzień Zucha.
Wszystkie drużyny '.ł'Uchowe i
harcerskie wezmą udział w
uroczystym przemarszu przez
miasto, a następnie udadzą się
do Ogródka Jordanowskiego
przy Wale Piastowskim, gdzie
zapłoną ogniska. Tutaj również zorganizowane będą liczne konkursy dla zuchów.
Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci słodyczy, na k1.ó
re fundusze przyznała dyrekcja Kaliskich Zaikładów Mię~
nych.

Zuchy kulis kie

Przedstawienia odbywać się
o godz. 18, wszystkie
więc szkoły i rodzice mogą zapewnić dzieciom, stojącą na
dobrym poziomie - rozrywk~.
będą

w.w.

Bajka w lealrze
Państwowy
sławskiego w
bajkę

Teatr im. BoguKaliszu wystawi
w trzech aktach, P. Ma-

I.
I

I

W Koninie lealr
kukiełkowy
1

Sporo atrakcji przygotowuj~
mieszkańcy Konina dla swoich najmłodszych obywate-li

I na

Międzynarodowy
Dzień
Główne uroczystnś-

Dziecka.

1

Spójrzcie, proszę, na pelen zainteresowania u:yrcr2 tirurzyczki· tego miłego malca, na zdziwienie w jego oczęrac !>.
Widocznie wybrawszy się samodzielnie, bez czyjejś opieki na
dalszą wędrówkę, napotka! na coś takiego, w trall'ie. P"' rl
drzewem, co go niepomiernie zaciekawilo. Może ktrz ą frk
jakiś ładny, albo robaczek barwny, tym więcej inter<'s17efac1'.
że żywy. Co też to być może?
/ Kr
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